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Jakub Sommer předkládá k obhajobě diplomovou práci, v níž přibližuje některé aspekty 

(zejména) pracovního života řidičů autobusů městské hromadné dopravy (MHD) v Praze 

v období tzv. normalizace. Zároveň přináší reflexi zásadních změn, jež pro tuto profesi 

znamenala polistopadová transformace společnosti. Ke zpracování tématu přistoupil 

především prostřednictvím využití rozhovorů s osmi řidiči a jednou řidičkou. Dále využil i 

některé archivní prameny, což rozhodně oceňuji. Rozhovory umožnily diplomantovi 

reflektovat i témata, o nichž se v oficiálních pramenech nehovoří – typicky požívání 

alkoholu mezi řidiči, „šmelina“ s naftou či nadřazený postojů vůči řidičům tramvají. 

Realizované rozhovory jsou velkou předností práce a představují poměrně dobrý základ 

pro další badatelské projekty podobného zaměření.  

Diplomant po úvodní metodologické části práce poměrně detailně seznamuje čtenáře 

s historií garáží Dejvice a Řepy, což nabízí i širší vhled do celé problematiky a přibližuje 

kontext následných interpretací, jež se vztahují ke specifikům práce řidiče MHD. Pokud jde 

o interpretace samotné, tak musím konstatovat, že diplomant zvládl poměrně dobře 

analýzu rozhovorů, identifikaci důležitých témat i jejich prezentaci v určité struktuře. 

Vlastní interpretační práce je však spíše nedostatečná, autor se pohybuje spíše na rovině 

popisnosti a „nechává mluvit“ prostřednictvím úryvků z rozhovorů samotné narátory a 

narátorku. Aby tento nedostatek byl alespoň částečně odstraněn, ráda bych, aby při 

obhajobě diplomant hlouběji reflektoval a interpretoval následující témata: 

1. Vývoj školení: od týdenní přípravy před rokem 1989 – přes neúměrně obtížné testy na 

počátku 21. století – k dnešnímu formátu přednášek (s. 36). Jak lze tento vývoj 

vysvětlit? Jak souvisí s problematikou bezpečnosti provozu na straně jedné a 

nedostatkem řidičů na straně druhé? 

2. Na základě rozhovorů diplomant dochází k závěru, že povolání řidiče MHD narátoři 

vnímali pozitivně, jelikož jim nabízelo možnost seberealizace a uspokojení (s. 43); navíc 

toto povolání „přitahovalo jedince, kteří rádi pomáhali a chtěli sloužit společnosti“ (s. 

63). Na druhé straně však reflektuje, že si řidiči mohli „v podstatě dělat, co chtěli“ (s. 54) 

a také toho využívali: bavili se tím, že cestujícím ujížděli, nezastavovali v zastávce, 

vyřizovali si s autobusem soukromé záležitosti, kladli si podmínky, za kterých pojedou 

dál, atd. (s. 60). Může diplomant tento rozpor interpretovat? Jak například souvisí 

s celkovou atmosférou ve společnosti v období tzv. normalizace? 

3. Zajímavý je také vývoj prestiže tohoto povolání, který autor nastiňuje – od výše 

zmiňované moci nad cestujícími k dnešní „servisní“ pozici řidičů. Je tato proměna pouze 

důsledkem možnosti řidiče téměř neustále kontrolovat? Jaké jsou její další příčiny? 

4. Je možné na základě rozhovorů nabídnout určité srovnání řidičů městské hromadné 

dopravy s řidiči dálkových, respektive meziměstských autobusů? V práci je toto 

srovnání nabídnuto prostřednictvím filmových děl (seriál Chalupáři, film Účastníci 

zájezdu). Ale bylo nějakým způsobem reflektováno v rámci rozhovorů? Neexistuje zde 

také určitá statusová hierarchie? 



Závěrem musím konstatovat, že poměrně zdařilý má však jeden velký nedostatek, a tou je 

jazykové zpracování. Práce bohužel vykazuje velké množství pravopisných chyb, ale i 

dalších formálních nedostatků (překlepy, opakování slov i vět, atd.), z nichž je patrné, že 

diplomantovi nezbyl dostatek času na konečnou úpravu textu. 

 

Především kvůli těmto nedostatkům práci hodnotím v rozmezí 2–3; konečná známka by 

měla reflektovat názor oponenta a kvalitu obhajoby.  
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